
DEZVOLTAREA DURABILA - OBIECTIV STRATEGIC AL COOPERARII IN
GOSPODARIREA INTEGRATA A APELOR IN BAZINUL DUNARII

Domnule Prim Ministru,
Domnilor ministri,
Doamnelor si domnilor,

Apa este un element esential atat pentru existenta vietii cat si pentru
dezvoltarea sociala si economica a umanitatii. Existenta si abundenta apei a
determinat, in decursul timpului, geografia economica si sociala a lumii, cursurile de
apa putand fi asimilate ca adevarate artere ale dezvoltarii speciei umane. La nivel
global este binecunoscut ca accesibilitatea resursei de apa dulce variaza mult in
functie de pozitia geografica, iar conditiile naturale si activitatile umane afecteaza
calitatea si cantitatea acesteia.

In lume, din peste 200 de sisteme hidrografice majore, peste 50% sunt situate
pe teritoriul a mai mult de 3 state, aceste artere majore aprovizionand cu apa peste
40% din populatia lumii. Intre acestea, fluviul Dunarea, cu un bazin hidrografic ce
cuprinde suprafete amplasate pe teritoriul a 15 tari, este cursul de apa impartit de
cele mai multe state din lume. Strabatand Europa de la vest la est, Dunarea isi
aduna apele de pe o suprafata de pste 817.000 kmp si se varsa in Marea Neagra
prin Delta Dunarii.

In cadrul acestui bazin hidrografic, apele constituie atat un ecosistem acvatic
de o mare importanta, cat si sursa primara pentru dezvoltarea economico-sociala,
fiind utilizata pentru un mare numar de folosinte, de la navigatie si alimentare cu apa
pana la producerea de hidroenergie si agrement. Pentru a servi o astfel de varietate
larga de activitati si nevoi umane, au fost construite un mare numar de baraje, diguri,
ecluze si alte structuri hidraulice, inclusiv 40 de acumulari majore amplasate chiar pe
cursul principal al fluviului.

Agricultura intensiva (avand solul doar ca suport) industrializarea si
urbanizarea agresiva au avut si au un impact deosebit asupra calitatii apei si implicit
asupra biodiversitatii si satisfacerii cerintelor de apa.

Este bine cunoscut ca mediul inconjurator al Europei s-a aflat si se afla in
continua schimbare sub influenta activitatilor umane.

O parte dintre aceste activitati au avut si mai au inca, modele de dezvoltare
economico-sociale distructive pentru mediu sau de neglijare a acestuia.

Impactul insa a periclitat atat mediul cat si posibilitatile de sustinere si
dezvoltare a activitatilor economice si sociale, ceea ce aduce importante prejudicii
sanatatii publice, nivelului de trai si dezvoltarii umane in general.

Avand in vedere aceasta situatie este esentiala o reconciliere intre nevoia de
continuare a dezvoltarii economice si sociale si protectia calitativa si cantitativa a
apelor, ca singura cale pentru cresterea calitatii vietii. In acest sens este necesara
promovarea principiului dezvoltari durabile, in care procesul de dezvoltare trebuie sa
integreze cresterea economica, imbunatatirea calitatii vietii, ocrotirea sanatatii,
educatia, dezvoltarea sociala si un mediu inconjurator “cel putin bun”.



Dunarea “pulsul inimii ecologice a Europei” reprezinta o resursa, un mediu de
viata, dar si un vector de transport de la intrare la varsare a “tuturor pacatelor
noastre” mai mari sau mai mici, materializate intr-un singur cuvant laconic “poluarea”.

Acest lucru impune o schimbare a modului de abordare cum este dezvoltata
aceasta regiune, astfel incat sa se realizeze nu doar o crestere de moment bazata
pe supraexploatarea resurselor de apa, ci sa putem oferi si generatiilor viitoare
posibilitatea de a se bucura de a beneficia de acest dar al naturii, care este fluviul
Dunarea, iar aceasta trebuie sa fie baza si obiectivul acctivitatii de gospodarire
integrata a apelor in acest bazin.

Luand in considerare natura mediului inconjurator, complexitatea sa si
multiplele sale interconexiuni, care nu se limiteaza la granitele administrative ale
statelor, rezulta ca rezolvarea pe baze durabile a problemelor gospodaririi apelor in
bazinul Dunarii, trebuie sa aiba ca obiectiv strategic dezvoltarea durabila, obiectiv
care nu se poate realiza decat printr-o colaborare activa intre state, care sa permita
corelarea actiunilor la nivel european, schimbul de experienta si tehnologie, si nu
numai atit.

In realizarea acestui obiectiv, s-au inscris, prevederile “Declaratiei de la
Bucuresti”, urmata de “Conventia privind cooperarea pentru protectia si folosirea
durabila a fluviului Dunarea” si toate conventiile bilaterale pe care le avem in acest
domeniu.

Principiul de baza al cooperarii asupra problemelor fundamentale de
gospodarirea apelor, trebuie sa fie acela de luare a tuturor masurilor tehnice,
administrative si legale, pentru a imbunatati sau cel putin mentine conditiile de
calitate ale apelor fluviului Dunarea si a intregului bazin.

Vorbeam inainte de “toate pacatele noastre” pe care vrem nu vrem, Dunarea
le poarta si ajung prin intermediul Deltei in Marea Neagra. Este deci evident ca
lucrarile si masurile realizate in bazinul Dunarii au un impact major asupra calitatii
mediului marin, fapt ce impune o colaborare activa a statelor dunarene cu statele
riverane Marii Negre.

“Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii: semnata in 1992 la
Bucuresti, care realizeaza cooperarea tarilor riverane Marii Negre, integreaza in
foarte mare masura principiile dezvoltarii durabile in realizarea unor activitati privind
monitoringul biodiversitatii si al calitatii apelor marii, gospodarirea zonelor costiere,
dezvoltarea unui sistem de interventie in cazul poluarilor accidentale, etc, abordate in
cadrul  “Programului privind conservarea calitatii apelor Marii Negre si a
biodiversitatii” semnat de catre toate statele riverane si finantat prin Fondul Mondial
pentru Mediu.

Cadrul acestor doua conventii, completat cu alte acorduri la care fiecare tara
din bazinul Dunarii este Parte, poate si este necesar sa determine convenirea si
realizarea unui program realist menit sa conduca la o imbunatatire semnificativa a
calitatii apelor din bazinul Dunarii si regiunea Marii Negre.

Masurile acestui program trebuie sa aiba in vedere modificarile survenite in
plan economic si social din ultimii 40 de ani si trebuie sa creeze conditiile pentru o
reconstructie viabila a cadrului natural. Acest program va impune o reconsiderare a
strategiilor de dezvoltare si va implica o analiza atenta a raportului cost-profit atat in
plan economic si social, cat si in ceea ce priveste reconstructia ecologica pentru ca,
oricat am dori noi, “restaurarea” nu este decat in foarte mica parte fezabila.

Pentru a-si atinge scopul de a realiza un mediu sanatos, programul trebuie sa
aiba la baza o comunicare eficienta, clara, loiala, fara conotatii de alta natura, in
afara dorintei de a promova principiul “dezvoltarii durabile” in parteneriat. Asadar,
comunicarea este de importanta fundamentala pentru realizarea unui viitor durabil.



Nu e mai putin adevarat, daca dorim eficienta comunicarii noastre- “cea mai
buna comunicare”- vom realiza acest lucru numai daca ea va contine si fapte pe
langa vorbe, poze, cifre, grafice.

Este evident ca realizarea unui astfel de program de masuri va necesita
importante resurse financiare de care o parte a tarilor din bazinul Dunarii in acest
moment nu dispun. In aceasta situatie o mare importanta va reveni programelor de
asistenta internationala. Aceste programe au o anumita traditie in aceasta parte a
Europei dar, din nefericire, o parte din ele s-au oprit in faza de documentatie. Este
bine cunoscut cazul proiectului, realizat cu asistenta GEF, privind “Programul de
reducere a poluarii in bazinul Dunarii”, care desi reprezinta un document foarte
important pentru realizarea unor solutii si masuri comune, nu a reusit sustinerea
financiara necesara, dupa finalizarea fazei de studiu. Totodata, consideram ca
viitoarele programe de asistenta care speram ca vor fi declansate in bazinul Dunarii
si regiunea Marii Negre vor contine si o parte concreta prin care sa solutioneze o
anumita problema sau sa demonstreze modul cum trebuie solutionata acea
problema.

Este necesar sa se puna accentul pe solutii si nu pe probleme. Multe din
solutiile “crizei mediului”, tehnic sunt la indemana dar provocarea consta in a le pune
in practica.

Schimbam legislatia, metodologiile, elaboram programe, proiecte, constatam,
inventariem probleme si cadem in pacatul de a uita ca, “experientele utile” constituie
o motivatie forte pentru schimbarea in bine a mediului.

Imbunatatirea calitatii apelor Dunarii, a tuturor afluentilor sai realizarea “starii
bune ecologice”, duc la crearea unui mediu curat atat pentru oameni cat si pentru
vietuitoarele intregului ecosistem.

Problemele tehnice sunt in majoritatea cazurilor simple, dificil este de a
ajunge la un acord privind prioritatea si, mai ales, reusita in dezvoltarea programelor
de finantare si in acest domeniu “Parteneriatele” pot si trebuie sa aiba un rol esential.

Avand in vedere complexitatea problemelor generate de necesitatea
reabilitarii mediului acvatic in bazinul Dunarii si realizarea unei dezvoltari durabile a
tarilor din cadrul acestei regiuni este strict necesara o abordare integrata la nivelul
bazinului.

In acest sens, consideram ca recent adoptata Directiva Cadru privind Apa
este cel mai important instrument pentru realizarea acestui obiectiv. Desi aceasta
Directiva face parte din capitolul “Protectia calitatii apelor”, prin continutul ei
introduce o abordare si o rezolvare ecologica a problemelor de gospodarire a apelor.
Pentru atingerea unei “stari bune ecologice” este necesar practic realizarea atat a
unor investitii pentru reducerea impactului activitatilor umane cat si o reconsiderare a
modului in care sunt realizate lucrarile pe ape sau in legatura cu apele, astfel incat,
sa se asigure conditiile necesare reabilitarii habitatelor sau cel putin o imbunatatire a
acestora, dar si conditii mai bune de viata locuitorilor bazinului.

Cred ca , Directiva Cadru privind Apa, cuprinde toate masurile necesare
atingerii obiectivului “Dezvoltarii durabile” in zona europeana a fluviului Dunarea,
incluzand aspectele ecologice ale bazinului si dand posibilitatea asigurarii in acelasi
timp, realizarii unei convietuiri de calitate deosebita intre om si mediu, nepartinitoare
si avantajoasa pentru ambele parti.

Insotita de programe deosebit de pragmatice (ISPA; SAPARD, etc.) care
rezolva inclusiv modalitatile financiare de sustinere, practic pentru fiecare prevedere,
provocarea realizarii tuturor masurilor prevazute de Directiva Cadru privind Apa, este
cred optimista.

Pentru ca aceste masuri sa aiba rezultatul scontat la nivelul bazinului Dunarii,
si mai ales asupra mediului marin al Marii Negre, este obligatoriu ca abordarea



Directivei Cadru privind Apa sa fie facuta la nivelul intregului bazin al Dunarii si nu pe
sub-bazine.

Abordarea oricaror “experiente” pe sub-bazine, fara a avea definitivate toate
instrumentele metodologice comune, nu va putea asigura consensul si succesul
sperat, putand, in unele situatii, duce la solutii eronate, irosirea resurselor financiare
si umane in detrimentul ansamblului.

Noi avem un proverb “Din cauza copacilor n-am vazut Padurea”. Solutiile,
valabil particular, la scara mica, pot satisface local, dar nu pot realiza succesul
general si consensul “mediului mai bun”.

“Dunarea, cel mai frumos rau al Europei”, trebuie ferit de noi greseli.
“Doar dupa ce ultimul copac a fost doborat,
Doar dupa ce ultimul rau a fost otravit,
Doar dupa ce ultimul peste a fost prins,
Doar atunci veti realiza ca banii nu pot  fi mancati”.
Profetia indienilor Cree, ilustreaza foarte sugestiv necesitatea dezvoltarii

durabile in bazinul “Dunarii Albastre”.

Va multumesc pentru atentie.


